Nieuw boek
100 jaar wapenstilstand 1918
1560 dagen oorlogsmiserie in Groot-Beveren
Roger Puynen, auteur van o.a. het boek over de Melseelse vroedvrouw
Celine Van Geertsom : een leven in dienstbaarheid (2013) en medeweker van de
krant De Beverse Klok, had geruime tijd in deze krant een rubriek waarin hij
verhalen over soldaten uit groot-Beveren bracht die hij had opgetekend na
gesprekken met familieleden. Jarenlang had hij bovendien opzoekingswerk gedaan
over groot-Beverse gesneuvelden tijdens WOI, tentoonstellingen bezocht,
naslagwerken geraadpleegd.
Zo ontstond bij AXIS het idee om, nav de viering van 100 jaar Wapenstilstand
na De Grooten Oorlog, Roger Puynen de opdracht te geven al zijn opzoekingswerk
te bundelen en een boek te schrijven over WOI.
Het is een boeiend werk geworden, waarin u kan lezen hoe het leven was
voor de “gewone” Beverenaar tijdens WOI: o.a. uittreksels uit dagboeken,
krantenberichten, foto’s uit privé-collecties
illustreren het leven tijdens de
oorlogsjaren 1914-1918. De oorlogsaffiches, waarvan er in het Bevers
gemeentearchief meer dan 500 bewaard worden en waarvan enkele in het boek zijn
opgenomen, illustreren op pijnlijke wijze hoe de Duitse bezetter oogsten, brandhout,
kolen, vee, paarden, melk, boter en nog zoveel andere zaken opeiste, waardoor de
Beverenaar uiteindelijk arm en hongerig achterbleef en op steun toegewezen werd.
Het tweede deel, door Roland Van Goethem geschreven, brengt hulde aan alle
helden van WOI en WOII. Wat is een Vuurkruiser, wat zijn de “strepen”, hoe kwam
de NSB (de Nationale Strijdersbond) in Beveren tot stand, zijn vragen waarop hier
een antwoord gegeven wordt. Roland zorgde ook voor de fotocollage in het derde
deel van het boek.
Ann Cools paste het geheel in elkaar en verzorgde de eindredactie.
KOPEN
Kostprijs is 30 euro cash of overschrijven op rekeningnummer
BE65 7370 1726 1696
van AXIS - Vredesgenootschap Beveren
met duidelijke vermelding van naam en adres.
Het boek kan afgehaald worden op het AXIS secretariaat, Adolf Van Bourgondiëlaan
9, te Beveren. Tel. 03 775 86 78. info@axis4peace.eu
Voor toezending bedragen de verzendkosten 4,50 € en dient het bedrag van
34,50 € te worden overgeschreven.

